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หลักฐานที่ ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ 

1. กรณีสอบในนามส่วนตัว  จะต้องแสดงหลกัฐานตอ่ไปนี ้

บตัรประจ าตวัประชาชนไทยตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือ 

 ใบขบัข่ีอิเล็กทรอนิกส์ไทยตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือ 

 หนงัสือเดนิทาง (passport) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุ 

2. กรณีสอบในนามองค์กร สถาบันภาษา สถาบันการศึกษา หรือผู้สอบท่ีมิได้ถือสัญชาตไิทย จะต้องแสดง

หลกัฐานตอ่ไปนีเ้พิ่มเตมิจากหวัข้อท่ี 1 ดงันี ้

ผู้สอบในนามองค์กร (Organization Affiliated test takers) 

 บตัรประจ าตวัพนกังานขององค์กรท่ีใช้สิทธ์ิสอบ แบบมีรูปถ่าย ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบในนามสถาบันภาษา (Language School test takers) 

 บตัรประจ าตวัผู้ เรียนของสถาบนัภาษา แบบมีรูปถ่ายและตราประทบัสถาบนัฯ คร่อมรูป ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบในนามสถาบันการศึกษา (Educational test takers)  

 บตัรประจ าตวันิสิต/นกัศกึษาแบบมีรูปถ่าย ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบท่ีมิได้ถือสัญชาตไิทย (Non-Thai test takers)  

 ใบอนญุาตท างานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ  หรือ  

 หนงัสือรับรองสถานภาพนิสิต/นกัศกึษาประเภทเตม็เวลาท่ีออกโดยสถาบนัการศกึษาท่ีได้รับใบอนญุาตให้

จดัตัง้โรงเรียนหรืออยู่ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการของประเทศไทย ตวัจริงท่ีมีอายไุมเ่กิน 30 วนั 

3. กรณีผู้สอบท่ีต้องใช้อุปกรณ์เสริมพเิศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อความบกพร่อง

ทางร่างกายไมว่า่ชนิดใดก็ตามทัง้แบบชัว่คราวหรือถาวรระหวา่งการสอบ นอกเหนือจากเอกสารท่ีระบขุ้างต้น

แล้ว ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนี ้

 ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลท่ีผา่นการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสขุ  (ไมร่วมคลินิก) ตวัจริง

หรือส าเนาท่ีมีตราประทบัจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ระบรุายละเอียดความจ าเป็นท่ี

ผู้สอบจะต้องใช้อปุกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนัน้ๆ ระหวา่งการสอบ  

  

หมายเหต ุ  บตัรหรือเอกสารทีน่ ามาแสดงในการเข้าสอบตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลทัง้หมดชดัเจนไม่เลือน ทัง้นี ้

ศูนย์สอบฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะปฏิเสธการใหเ้ข้าสอบ ในกรณีทีผู่้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามทีก่ าหนด 
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Documents Required for Test Room Entry 

1. Original Valid Thai National ID card, or 

 Original Valid Thai Driver’s License, or  

 Original Valid Passport  

2. Organization Affiliated, Language School, Educational or Foreign Test Takers must submit these 

additional documents:  

For Organization Affiliated test takers  

 Original Valid Company ID card 

For Language School test takers 

 Original Official Valid Language School Identification card that contains a recent, 

recognizable photograph   

For Educational test takers  

 Original Valid Student Identification Card  

For Foreign test takers 

 Original Valid Thai Work Permit, or  

 Original Valid documentation proving they are attending a Thai Ministry of Education 

Certified Secondary level or University level institute as a Full-Time Student (issued at least 

30 days before the test date) 

3. Test takers who require the use of implants or medical devices of any kind during the test must 

submit the following additional documents: 

 Original or Certified Copy Valid Medical Certificate from hospitals as recognized by the 

Ministry of Public Health (excluding clinics) to certify the necessity of using such implants or 

medical devices of any kind during the test  (issued within 3 months before the test date) 

 

 

Note : All submitted documents must be complete and undamaged with all information clearly legible and 

visible. The Center for Professional Assessment (Thailand) reserves the right to deny entry to the test 

room if the required documents are not clear or not presented at the test center on the test day. 
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ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมพเิศษทางการแพทย์  

 ภายนอกร่างกาย (Special Medical Devices) 
 กายอปุกรณ์เทียม (อปุกรณ์ท่ีใช้ทดแทนอวยัวะท่ีหายไป) เชน่ แขนเทียม ขาเทียม มือเทียม เท้าเทียม นิว้เทียม 

เป็นต้น 
 กายอปุกรณ์เสริม (อปุกรณ์ท่ีชว่ยดาม ประคองอวยัวะท่ีมีปัญหาในการเคล่ือนไหว) เชน่ อปุกรณ์ประคองหรือ

ดามหลงั อปุกรณ์ดามมือ เป็นต้น 
 อปุกรณ์ชว่ยเหลือการเคล่ือนไหว เชน่ รถล้อเข็น ไม้เท้า ไม้ค า้ยนั เป็นต้น  
 อปุกรณ์ชว่ยเหลือความบกพร่องทางร่างกายด้านอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองชว่ยฟัง เคร่ืองฉีดอินซูลิน เป็นต้น 
 อปุกรณ์เสริมทางการแพทย์ชัว่คราว เชน่ ผ้าพนัแผล เฝือกตามสว่นตา่งๆ ของร่างกาย เป็นต้น  

 ภายในร่างกาย (Implants) 
 ในสว่นท่ีไมส่ามารถมองเห็นได้ เชน่ โลหะดามสว่นตา่งๆ ในร่างกาย กระดกูเทียม เคร่ืองกระตุ้นหวัใจและอวยัวะ

ภายในเทียม เป็นต้น 
 

Sample of implants and special medical devices 

 Special Medical Devices 
 Prosthesis: An artificial device that replaces a missing body part which include both upper and lower-

extremity prostheses such as Finger prosthesis, Knee disarticulation (KD) prosthesis, etc.  
 Orthosis: Externally applied device used to modify the structural and functional characteristics of the 

neuro-muscular and skeletal systems such as Splint or Brace, etc.  
 Mobility aids such as wheelchair, cane, crutches, etc.  
 Other special medical devices such as hearing aids, insulin pump, etc.  
 Temporary medical aids such as bandage, splint, etc.  

 Implants 
 Non-visible implants such as Internal Fixation of Fractures, Intramedullary Nail, Pace Maker etc.  
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